ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ORBIT EASY SET LOGIC
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
• Πριν ξεκινήσουµε τον προγραµµατισµό πιέζουµε το πλήκτρο RESET, ώστε να διαγραφούν
οποιεσδήποτε ρυθµίσεις υπάρχουν στη µνήµη.
1. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΩΡΑ
• Τοποθετούµε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση SET CLOCK και µε τα πλήκτρα + ή –
επιλέγουµε την τρέχουσα ώρα. Με τα πλήκτρα < ή > επιλέγουµε αν η ώρα είναι ΑΜ/ΡΜ και
ακολούθως πιέζουµε το πλήκτρο ENTER ή µετακινούµε το διακόπτη σε επόµενη θέση ώστε
να αποθηκευτεί η ώρα.
2. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
• Για τον καθορισµό της τρέχουσας ηµεροµηνίας, τοποθετούµε τον περιστροφικό διακόπτη στη
θέση SET DATE, οπότε στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη Y/M/D που αντιστοιχεί σε
έτος/µήνα/ηµέρα και αναβοσβήνει το γράµµα που αντιστοιχεί στη παράµετρο που πρέπει να
ορίσουµε, δηλαδή όταν αναβοσβήνει το Υ καθορίζουµε το έτος, το Μ τον µήνα και το D την
ηµέρα. Ο ορισµός για το έτος γίνεται πιέζοντας τα πλήκτρα + ή – έως ότου εµφανιστεί η
σωστή τιµή και ακολούθως πιέζοντας το πλήκτρο ENTER για να αποθηκευτεί αυτή η τιµή.
Την ίδια διαδικασία ακολουθούµε και για τον καθορισµό του µήνα και της ηµέρας.
3. ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
• Οι ώρες έναρξης του ποτίσµατος για κάθε πρόγραµµα (A,B,C) καθορίζονται τοποθετώντας
τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση START TIME. Στη συνέχεια µε τα πλήκτρα + ή –
επιλέγουµε την επιθυµητή ώρα έναρξης (µε βήµα 15 λεπτών) και µε το ENTER
αποθηκεύονται οι επιλογές. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής µέχρι 4 διαφορετικών ωρών
έναρξης ηµερησίως ανά πρόγραµµα, ενώ στην περίπτωση που κάποια ώρα έναρξης
επικαλύπτεται από κάποια άλλη, ο προγραµµατιστής εκτελεί το τρέχον πρόγραµµα και όταν
αυτό τελειώσει εκτελεί το επόµενο.
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
• Η διάρκεια ποτίσµατος ανά στάση καθορίζεται τοποθετώντας τον περιστροφικό διακόπτη στη
θέση RUN TIME και πιέζοντας τα πλήκτρα < ή > επιλέγουµε τη στάση για την οποία θέλουµε
να ορίσουµε το χρόνο. Στη συνέχεια µε τα πλήκτρα + ή – ορίζουµε τη διάρκεια και µε το
πλήκτρο ENTER αποθηκεύουµε την επιλογή µας.
5. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
• Τοποθετούµε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση HOW OFTEN και στην οθόνη
εµφανίζεται το τρέχον πρόγραµµα (Α, B, C) και οι ηµέρες της εβδοµάδας. Υπάρχουν τρεις
επιλογές: α) πότισµα σε συγκεκριµένες ηµέρες της εβδοµάδας β) επανάληψη του
προγράµµατος ανά κάποιο αριθµό ηµερών (από 1 έως 28 ηµέρες) γ) πότισµα µόνο τις ζυγές ή
τις µονές ηµέρες κάθε µήνα.
• Για να επιλέξουµε συγκεκριµένες ηµέρες χρησιµοποιούµε τα πλήκτρα < ή > για την επιλογή
και το πλήκτρο ENTER για την αποθήκευση της επιλογής, οπότε εµφανίζεται ένα πλαίσιο
γύρω από την ηµέρα που επιλέχθηκε. Για να διαγράψουµε κάποια επιλογή, πιέζουµε το
πλήκτρο – ή CLEAR.
• Για επανάληψη του προγράµµατος ανά κάποιο αριθµό ηµερών πιέζουµε τα πλήκτρα < ή >
ώσπου στην οθόνη να εµφανιστεί η ένδειξη ΙΝΤ (INTERVAL). Στη συνέχεια µε τα πλήκτρα
+ ή – καθορίζουµε τον αριθµό των ηµερών που θα µεσολαβούν µεταξύ δυο διαδοχικών
επαναλήψεων. Ο αριθµός 1 αντιστοιχεί σε πότισµα κάθε µέρα, ο 2 κάθε δεύτερη κ.λ.π.
• Για πότισµα τις µονές ή ζυγές ηµέρες, πιέζουµε τα πλήκτρα < ή > έως ότου εµφανιστεί η
ένδειξη ODD (µονές ηµέρες) ή EVEN (ζυγές ηµέρες). Με το πλήκτρο + ή ENTER επιλέγουµε
αντίστοιχα.

Μετά και τον καθορισµό της συχνότητας ο προγραµµατισµός έχει ολοκληρωθεί και γυρίζουµε τον
περιστροφικό διακόπτη στη θέση AUTO, για αυτόµατη λειτουργία του προγραµµατιστή.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•

•

•

•

•

RAIN DELAY (αναβολή εκτέλεσης του προγράµµατος). Με τον περιστροφικό διακόπτη στη
θέση AUTO, πιέζουµε το πλήκτρο RAIN DELAY και το πρόγραµµα άρδευσης θα εκτελεστεί
µετά από 24 ώρες. Αν θέλουµε η καθυστέρηση να είναι µεγαλύτερη (48 ή 72 ώρες) πιέζουµε
το πλήκτρο + και ακολούθως το ENTER, ή περιµένουµε για 10 δευτερόλεπτα ώστε να
αποθηκευτεί η επιλογή µας. Στην οθόνη θα αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα ένδειξη για το
πόσες ώρες αποµένουν µέχρι να ξαναεκτελεστεί το πρόγραµµα. Αν θέλουµε να ακυρώσουµε
την επιλογή, πιέζουµε το πλήκτρο CLEAR
WATER BUDGETING (ποσοστιαία αυξοµείωση του χρόνου ποτίσµατος). Με την επιλογή
αυτή µπορούµε να αυξοµειώνουµε το χρόνο ποτίσµατος των στάσεων ενός προγράµµατος
από 10% έως 200% του χρόνου που έχουµε ορίσει, µε βήµα 10%. Τοποθετούµε τον
περιστροφικό διακόπτη στη θέση BUDGETING και µε τα πλήκτρα + ή – επιλέγουµε το
ποσοστό αύξησης ή µείωσης. Με το πλήκτρο ENTER αποθηκεύουµε την επιλογή µας. Αν
χρησιµοποιούµε περισσότερα από ένα προγράµµατα, τότε πρώτα επιλέγουµε αυτό για το
οποίο θα κάνουµε τη ρύθµιση πιέζοντας το πλήκτρο PROGRAM και µετά ακολουθούµε τη
διαδικασία.
MANUAL WATERING (χειροκίνητη λειτουργία). Με τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση
AUTO πιέζουµε το πλήκτρο MANUAL. Στην οθόνη εµφανίζονται οι ενδείξεις ABC και ALL.
Αν θέλουµε να ποτίσουν όλες οι στάσεις (σειριακά) για όσο χρόνο έχουµε ορίσει πιέζουµε το
ENTER ή περιµένουµε 5 δευτερόλεπτα. Για να επιλέξουµε κάποιο συγκεκριµένο πρόγραµµα
ή στάση, πιέζουµε τα πλήκτρα < ή > µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή επιλογή στην οθόνη και
πιέζουµε το ENTER. Ακολούθως µε τα πλήκτρα + ή – ορίζουµε το χρόνο ποτίσµατος από 1
έως 240 λεπτά και µετά από 5 δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει το πότισµα. Για να σταµατήσει η
χειροκίνητη λειτουργία πιέζουµε το πλήκτρο CLEAR, και ο προγραµµατιστής επιστρέφει
στην αυτόµατη λειτουργία.
RAIN SENSOR BYPASS (παράκαµψη αισθητήρα βροχής). Αυτή η επιλογή δίνει τη
δυνατότητα να εκτελεστεί πότισµα ακόµη και αν ο αισθητήρας βροχής είναι ενεργός. Για να
συµβεί αυτό τοποθετούµε τον διακόπτη στη θέση OFF. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο διακόπτης είναι
στη θέση ΟΝ και δεν έχει εγκατασταθεί αισθητήρας βροχής, δεν θα εκτελεστεί πότισµα
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ. Ο προγραµµατιστής είναι εφοδιασµένος µε µπαταρία λιθίου
(CR2032), ώστε να διατηρούνται τα δεδοµένα στη µνήµη σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος.
Για να ενεργοποιηθεί η µπαταρία βγάζουµε την πλαστική ταινία που υπάρχει στη θήκη της.
Αν θέλουµε να την αντικαταστήσουµε, τραβάµε τη θήκη και τοποθετούµε την καινούργια
µπαταρία µε το + προς τα επάνω. Συνιστάται η αντικατάσταση της µπαταρίας κάθε χρόνο.

